
Conselho Consultivo Anglicano 17 – 
Relatório sobre o Progresso de Resoluções
Revisão e progresso 
1. Uma revisão com relatórios de progresso da ABC e do Secretário-Geral está em anexo. Este cronograma deve ser considerado 
como um trabalho em andamento. Pretende-se que o cronograma seja atualizado regularmente como um meio de fornecer uma 
visão geral para o Comitê Permanente e para os/as membros do ACC. Inevitavelmente, a maioria das resoluções será relatada mais 
detalhadamente dentro de itens específicos do programa das reuniões do Comitê Permanente. 

2. No último Relatório de Progresso apresentado ao Comitê Permanente, em setembro de 2022, informamos ao Comitê 
Permanente que estamos monitorando as resoluções pelas quais a ABC, o Secretário-Geral e o Comitê Permanente são 
responsáveis. As Comissões e Redes são responsáveis pelo monitoramento do progresso das Resoluções relevantes a elas, com a 
supervisão do Diretor de Ligação da ACO. 

Relatório Semáforo 
3. O sistema de relatório de progresso semáforo, introduzido em 2017, continua. O cronograma inclui um sistema de “semáforo 
de trânsito” para registrar as ações em grande parte empreendidas ou facilitadas pelo pessoal do ACO. 

Caroline Thompson
Secretária particular do Secretário-Geral
Janeiro de 2023



A17:08 A Dignidade de Seres Humanos

1 observa com preocupação o padrão dos convites para a 
Lambeth Conference 2020 e solicita que o Arcebispo da 
Cantuária, como foco de unidade, assegure que um processo 
de oitiva seja posto em prática com apoio e facilitação 
independente, a fim de ouvir as preocupações e vozes das 
pessoas, especialmente daquelas que se sentiram 
marginalizadas com relação à sexualidade. O Arcebispo da 
Cantuária também será responsável pela compilação de todo 
o trabalho realizado nesta área em toda a Comunhão 
Anglicana desde a Lambeth 1998 e reportando-se ao Comitê 
Permanente e ao ACC18

ABC O Arcebispo da Cantuária deve estabelecer um 
processo de oitiva com facilitação independente 
para ouvir os/as marginalizados/as por causa da 
sexualidade; O Arcebispo da Cantuária deve 
compilar trabalhos anteriores relativos à 
dignidade dos seres humanos a partir de 1998; 
apresentar relatório ao Comitê Permanente e ao 
ACC 18

O prazo da implementação foi impactado pela pandemia da 
COVID-19 e pelo calendário e formato revisados para a 
Lambeth Conference, bem como pelo adiamento da 
Conferência propriamente dita.

2 solicita que o Arcebispo da Cantuária examine todas as 
questões de discriminação em toda a Comunhão Anglicana e 
faça recomendações ao Comitê Permanente e informe ao 
ACC18.

ABC O Arcebispo da Cantuária deve examinar a 
discriminação em toda a Comunhão Anglicana; 
fazer recomendações ao Comitê Permanente; 
apresentar relatório ao ACC 18

Após reflexão, o Arcebispo da Cantuária só pode olhar para 
sua própria província, a Igreja da Inglaterra, em vez de 
examinar as outras províncias, que são autônomas. A Igreja 
da Inglaterra tem feito grandes esforços em relação a este 
assunto.

A17:11 Metas de Desenvolvimento Sustentável
4 solicita que o Secretário-Geral informe ao Comitê 

Permanente, o mais tardar em sua primeira reunião em 2020, 
sobre uma estratégia de 10 anos de engajamento da 
Comunhão Anglicana com as Metas de Desenvolvimento 
Sustentável.

SecGen/RC O Secretário-Geral teve que apresentar um 
relatório ao comitê permanente até abril de 2020 
sobre a estratégia de 10 anos para o envolvimento 
da Comunhão Anglicana com as metas de 
desenvolvimento sustentável

Desde a última atualização sobre esta área de trabalho, a 
Lambeth Conference saudou inicialmente o trabalho da 
campanha para apoiar o engajamento anglicano nos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Este foi um dos "chamados" específicos resultantes do 
Chamado de Lambeth sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável.
Com base nos próximos passos identificados resultantes do 
processo de implementação do Chamado, a campanha 
continuará a ser desenvolvida e implementada.
Este trabalho será feito em parceria com a Aliança 
Anglicana, que já publicou em quatro idiomas um Recurso 
de Estudo Bíblico Contextual que explora os ODS à luz das 
Marcas da Missão Anglicana.

A17:14 Desenvolvimento, Uso e Impacto das Armas Nucleares

O Conselho Consultivo Anglicano



5 solicita ao Comitê Permanente que garanta que o ACC18 
desenvolva uma resposta anglicana contemporânea à questão 
do desenvolvimento e uso de armas nucleares e seu impacto.

SecGen/Dir 
ONU

Plano do Comitê Permanente para resposta 
teológica contemporânea ao desenvolvimento e 
uso de armas nucleares, realizado durante o ACC 
18

Os trabalhos relativos a esta resolução começaram no final 
de 2019, mas foram interrompidos indefinidamente devido 
à rescisão do contrato de trabalho do funcionário que 
liderava o trabalho. O relatório sobre a implementação da 
resolução anterior está atualmente na forma de rascunho. 
Nenhum trabalho foi feito para produzir um breve estudo 
sobre a questão para apoiar o trabalho no ACC-18. O 
ACOUN apoiou a participação do escritório do Bispo de 
Coventry na Primeira Reunião das Partes do Tratado sobre 
a Prevenção de Armas Nucleares, em junho de 2022.
O relatório desta reunião poderia apoiar a redação de um 
estudo, de acordo com a resolução.



B17:04 Recepção de Textos Ecumênicos na Comunhão Anglicana
5

a 2 membros primazes do ACC; DirUFO Comitê Permanente a nomear 2 membros 
primazes do ACC para o grupo de referência do 
ACC

b 2 membros bispos/as do ACC; DirUFO Comitê Permanente a nomear 2 membros 
bispos/as do ACC para o grupo de referência do 
ACC

c 2 pastores/as ou diáconos/as membros do ACC DirUFO Comitê Permanente a nomear 2 pastores/as ou 
diáconos/as do ACC para o grupo de referência

d 2 membros leigos/as do ACC; DirUFO Comitê permanente a indicar 2 membros leigos/as 
do ACC para o grupo de referência do ACC

C17:01 Comissão por uma Igreja Segura (Safe Church) da Comunhão Anglicana
3 solicita ao Secretário-Geral que reconstitua a Comissão por 

uma  Igreja Segura da Comunhão Anglicana com os termos de 
referência aprovados pelo Comitê Permanente.

DirGJ O Secretário-Geral deve reconstituir a Comissão 
por uma Igreja Segura

A Comissão por uma  Igreja Segura foi novamente indicada.
Representantes provinciais foram nomeados em muitas 
províncias, mas apesar de uma série de solicitações, 
algumas províncias ainda não indicaram um representante.

C17:02 Orçamento e contribuições de Igreja Membro
6 solicita que o Secretário-Geral informe anualmente sobre a 

implementação da fórmula ao Comitê Permanente e ao 
ACC18.

SecGen/GB O Secretário-Geral teve que informar em abril de 
2020, abril de 2021, abril de 2022 e vai informar o 
ACC-18 sobre a implementação

A nova fórmula para calcular as contribuições provinciais foi 
acordada no ACC-17, mas ao implementá-la com as igrejas 
membros em 2020, encontramos muita resistência. Os 
valores originais foram solicitados em 2020, enquanto o 
ACC trabalhava em um caminho para o futuro. Este 
trabalho foi interrompido pela pandemia da Covid. O 
Comitê Permanente estava muito ciente a respeito dos 
desafios financeiros que as igrejas-membro enfrentaram 
durante a pandemia e não queria aumentar tal fardo. Não 
houve aumento nos valores solicitados às províncias desde 
2020. O Secretário Geral tem levantado essa questão em 
suas ligações com os/as Primazes. Alguns/as dos/as 
primazes expressaram desafios em cumprir os valores 
alocados e tentarão fazer alguma contribuição para 
mostrar seu compromisso com a Comunhão Anglicana. 

C17:04 Plano estratégico do Anglican Communion Office (Escritório da Comunhão Anglicana)
3 solicita que o Secretário-Geral informe ao Comitê Permanente 

sobre a implementação do Plano Estratégico pelo menos 
anualmente

SecGen O Secretário-Geral deve apresentar um relatório 
pelo menos anualmente sobre a implementação

O Comitê Permanente nomeia até 15 pessoas para formar o grupo de referência do ACC. Recomenda-se que a constituição deste grupo seja

Relatório a ser apresentado ao Comitê Permanente em 
2020, mas foi impactado pelo relatório do Comitê de 
Revisão. Os resultados da Lambeth Conference também 
serão incorporados ao Plano Estratégico do Anglican 
Communion Office



4 solicita que o Comitê Permanente reveja o plano 
regularmente e particularmente após qualquer ACC, Primates' 
Meeting (Encontro de Primazes) ou Lambeth Conference e 
que faça as mudanças no plano que o Comitê Permanente 
considerar apropriadas, descrevendo e explicando-as na 
próxima reunião do ACC.

SecGen O Comitê Permanente revisará o plano 
regularmente, alterando quando apropriado e 
reportando ao ACC18

        
         

       
       

Communion Office.
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